Jan en Twan Nobels Keizerkampioen 2018
Het keizerkampioenschap komt voor deze combinatie van de 70 jarige Jan en zijn 44 jarige neef
Twan niet zomaar uit de lucht vallen. Vanaf 2004 vliegen zij zeer verdienstelijk in combinatie. Voor
die tijd vloog Jan zelfstandig en vormde Twan met Johan Hopman een combinatie die regelmatig in
de kop van de generale kampioenschap te vinden was. Door familieomstandigheden is Johan met
de duiven gestopt en heeft Twan zich bij ome Jan gevoegd. De eerste tijd was het voor Twan als
hulp kijken hoe het op de fond toegaat waarna het steeds meer in overleg ging gebeuren. Nu gaat
alles in overleg waarbij Twan veelal de richting aangeeft welke duiven er gespeeld gaan worden.
Voor het inkorven van de fond-vluchten moet ze naar PV de Combinatie in Middelharnis. Dit wordt
door Jan gedaan terwijl Twan zich dan bezig houdt met de verzorging van de overige duiven.
Moesten Jan en Twan vorig jaar nog genoegen nemen met de tweede plaats in het
keizerkampioenschap achter de dorpsgenoten de Gebr Hagens werd het nu dus de hoogste trede
op het ereschavot. Om tot het keizerkampioenschap te komen werd dit jaar een indrukwekkende
serie prijzen neergezet. Als we het seizoen doorlopen en kijken naar de eerste duif op het hok bij
Jan en Twan dan ziet het lijstje er als het volgt uit: St vincent NPO 20e, Pau 21e, Bordeauax NPO
5e, Agen 11e, Barcelona 16e, Dax 2e, St Vincent 26e, Agen NPO 3e, Marseille 20e, Narbonne 28e,
Bergerac 11e, Perigueux 12e, en de “slechtste” vlucht dit jaar was Perpignan en hier werd
begonnen met prijs 44. Zowaar een lijstje om jaloers op te worden en een kampioenwaardig. Dat
het niet alleen een vroege duif klokken was blijkt ook als we naar het prijspercentage kijken want
van de 159 gekorfde duiven wisten er 64 prijs te vliegen hetgeen neerkomt op 41% prijs. De
mooiste uitslagen zijn wel Bordeaux NPO 14 van de 29 te beginnen met 5-11-16 enz, Barcelona 3
van de 5 prijzen 16-17 en 45, St Vincent 5 van de 6 te beginnen met 26-43-51 enz en Marseille 4
van de 6 te beginnen met 20-21-42 enz. Hoe kom je tot zulke prestaties. Als eerste zegt Twan
hebben we in mijn vader Theo en mijn oude compagnon Johan twee goede hulpen. Theo verzorgt
’s morgens de duiven zoals uitlaten en schoonmaken hij is daar zeer stipt in. In de avonduren is
Johan present en sinds dit jaar heeft hij de verzorging van twaalf nestkoppels op zich genomen.
Naast deze nestkoppels wordt er met 63 doffers het klassieke weduwschap gespeeld. Het is
voornamelijk Twan die hier de scepter zwaait. Jan is degene die de duiven van voeding voorziet.
Nu we bij de voeding zijn aangeland deze bestaat tot een week voor de eerste vlucht uit Variamax
waarna er voor de rest van het seizoen wordt overgeschakeld op Weduwschap power. De duiven
welke gespeeld worden krijgen ca 5 dagen voor het inkorven wat snoepzaad en P40. Bij thuiskomst
krijgen de duiven ter bevordering van een spoedig herstel hetzelfde menu als voor het inkorven
aangevuld met een snufje Beutebak. Het medische plaatje ziet er als het volgt uit: De jonge duiven
worden naast de verplichte enting tegen paramyxo geënt tegen de pokken. Voor het afgelopen
seizoen hebben Jan en Twan voor het eerst de duiven in November geënt tegen Parathyfus.
Voorheen werd er in deze tijd een 14 daagse Parastop kuur gegeven. Jaarlijks krijgen de duiven na
de eerste dagfond vlucht een geelkuur in de vorm van een Belga Magic pil. Twan is de man van de
planning en in de wintermaanden wordt er al gekeken welke duiven er de eerste drie weekenden er
gespeeld gaan worden. Behoudens uitzonderingen zoals niet goed zitten van de geplande duiven
wordt er niet van de planning afgeweken. Afhankelijk van de omstandigheden van de gevlogen
vluchten wordt er gekeken welke duiven er als getekende naar de volgende vlucht gaan. De rest
wordt op basis van gedragingen en dergelijke aangevuld. Als voorbereiding worden de duiven
afhankelijk van de weersomstandigheden zoveel mogelijk gespeeld tot een week voor de eerste
overnachtvlucht St Vincent, waarbij zeker één dagfond vlucht op het programma staat. Jan en
Twan nogmaals gefeliciteerd.
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